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 ي ثي ثؤت وانةيبة شى وة رزش  – ة روة ردةثلتى  وفاك
 قوناغى شيًة مبؤ 

 
              

 -:ئاماجني طشيت             

 اى.بيى باوة ربوني دة روني لة شة ر قوتاة طة رانة و -0

 اى.بيياوكاري كردى لة شة ر قوتا طة رانة وة ى   -4

 كردنياى بة وثة رى  نيسام و ئامادبونياى.ية شت  -3

  دروشت بوني روحتى بيشربكي لة نيواى قوتابياى دا.  -2

 

 -:ئاماجني تايبة ت        

 فريكردني قوتابياى لة ياشاية كاني تؤثي ثي بة شيوازيكى فراواى. -0

 زانيارى لة شة ر ية ر طؤرانكاريك لة ياشاية كاني تؤثي ثي دا.طة ياندني  -4

 لة ناو ياريطادا. ىكة لة شة ر جولة ى داوةر ى شة ر فريكردنياى -3

 ياريدة دة ركاني داوةري ية كة م . فريكردنياى لة شة ر جولة ى  -2

 .لة شة ر نيشانة كاني داوة رى شة رة كي كة بة كاردييهيت  فريكردنياى  -2

فريكردنياى لة شة ر ية نديك لة بيالى و ثيكًاتة كاى و بالني شاالنة و شيكة  -6
  يارية كانى تؤثي ثي.رة وةى 

 

  

 ناغي شيًة م ؤبو ق خشتة ى دابةش كردني منرة كاى                        

تيكراى  وة رزي دووةم وة رزي ية كة م
 شال

 كؤتاي

 ك براكتيكى كردارى كؤى كشيت ك براكتيكى كردارى ك براكتيكى كردارى
02 2 41 02 2 41 21 21 41 61 



 ياشاي تؤثي ثيبة ندة كانى ثيك ياتة و

 ية فتة ي ية كة م

 اني ياريطاثورة ط بة ندي ية كة م
 تؤث بة ندي دووةم 

 ذمارة ى ياريساناى بة ندي شيًة م
 شتة ى ياريساناىة كة ر وارةمضبة ندي 

 داوة ر بة ندي ثيهحة م
 دا. لة ياشاكانى تؤثي ثي ياىفريبون ؤئة جنام داني يارى ب -: دووةم ية فتة ي 

 -:ية فتة ي شيًة م  

 داوةر  ني ياريدة دة رة  بة ندي شة شة م
 كاتي ياري. بة ندي حة وتة م
 وة شتاى و دشت ثي كردني يارى بة ندي يةشتة م

 دا. لة ياشاكانى تؤثي ثي ياىفريبون ؤئة جنام داني يارى ب -:ية فتة ي ضوارةم

 -:ية فتة ي ثيهحة م

 دة رة وي ياري دا تؤث لة ياريدا و لة بة ندي نوية م
 لؤمار كردني طؤريطاي ت بة ندي دة ية م

 دزة كردى )ئوفصايد( منيبة ندي يانس
 ية لة و ية لصوكة وتي ناوة رزشي منيبة ندي دوانس

 

 دا. لة ياشاكانى تؤثي ثي ياىفريبون ؤئة جنام داني يارى ب -:ية فتة ي شةشةم

 

 



  -:ية فتة ي حة وتةم

 ليدانةكاني ئازاد منيبة ندي شيًة ز
 ليداني شسا منية بة ندي ضوارد

 ية لداني ال  نسة منيبة ندي ثا

 طؤل منيبة ندي شانس
 ؤشةطليداني  مني بة ندي حة ظد

 

 دا. لة ياشاكانى تؤثي ثي ياىفريبون ؤئة جنام داني يارى ب -:ية فتة ي ية شتة م 

 -:ية فتة نؤية م 

 كردني براوة ى ياريريطاي دشت نيشاى  منيبة ندي ية ذد
 ناوضة ى يونة ري  منيبة ندي شانس

 داوة رى ضوارة م بيصتة مني بة ندي
 

 دا. لة ياشاكانى تؤثي ثي ياىفريبون ؤئة جنام داني يارى ب -:ية فتة ي دة ية م 

 .ىتاقي كردنة وةى كردار -:نسة منيياية فتة ي 

 تاقي كردنة وةى كردارى. -:منيية فتة ي دوانسة 

 تاقي كردنة وةى كردارى. -:منيسدة نفتة ي شياية 

 .تاقي كردنة وةى براكتيكي -:منيية فتة ي ضواردة

  مة شقي زانصتى تؤثي ثي. -: منيسدة نية فتة ي ثا

 ئة ركة كاني مة شقى تؤثي ثي. -:منيدية فتة ي شانس

 بالني شاال نة ى تؤثي ثي. -:مني ية فتة ي حة ظد 

 منونة يك لة ية كة ى مة شق. -:  منيية فتة ي ية ذدة 



  خوراكي وة رزشى لة ياري تؤثي ثي دا. -:منيزدة ؤية فتة ي ن

 3-3-4،4-2-4ثيكاية تة كاى و دابة ش كردنى يارى  -: منيية فتة ي بيصتة 

 2-5-3،4-4-4ثيكاية تة كاى و دابة ش كردنى يارى  -:ة مني ية فتة ي بيصت و ية ك

 رطري + يريشبة ر.بة  -:مني ية فتة ي بيصت و دو

 بة رطري )تاكي ، ناوجة+شويو( -:يًة منيية فتة ي بيصت و ش

 (تة وةر بة رطري )تيكة الو ،  -:ة مني ية فتة ي بيصت و ضوار

 . بة رطري بة كؤمة ل + بة رطري بة تاك -:مني  ية فتة ي بيصت و ثيهخ

  يريشى تاك )بة تؤث ، بة بي تؤث( -:ة مني ية فتة ي بيصت وشةش

 . كومة ل بةيريشى  -: ة منيحة وتفتة ي بيصت و ية

 (. يريشى تاك )ييدي ، خريا ، خريارى مرتد -:  ة منيية فتة ي بيصت وية شت

جيطر )شة رة تا ، تة نيشت ،ليداني طول ، بة ردانة وةى تؤث ،  -:  ية منيية فتة ي بيصت نؤ
 ليداني طوشة ، ليداني شسا(

 ر )ليدانةكاني راشتة و خؤ ناراشتةو خؤ(بارة كاني جيط -:ية فتة ي شي   

 شيكرة وة ى يارية كاني تؤثي ثي. -:ية فتة ي شي   يةك 

 تاقي كردنة وة ى كردارى وة رزي دووة م.   -:ية فتة ي شي   دوو

 تاقي كردنة وة ى كردارى وة رزي دووة م.                         

 ثراكتيكي وة رزي دووة م.تاقي كردنة وة ى                          

 

 ماموشتاياني بابة تي تؤ ثي ثي
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                                               53053055453موبايل                                53052040570موبايل 


